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 4602נובמבר  60            
 סימוכין: ועדת תשתיות           

 1/4//41פרוטוקול ועדת תשתיות מיום 

 נוכחים:

 יו"ר הועדה –מר מרזוק קדור  .0
 חבר הועדה –מר עלמי נאטור  .2

 חבר הועדה –מר סאאד חלבי  .3

 חבר הועדה –עטללה דקסה מר  .4

 חבר הועדה –מר חסיב והבה  .5

 חבר הועדה –מר כרמי מקלדה  .6

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דאהש חלבי  .7

 מרזוק קדור:

 , ישנה פניה משכונת סקעב גם משכונת אלרנדה חלק ב'.קיימות פניות מהתושבים לגבי עבודות של תשתיות

 תקציביים ולנוהלים פניימים.הועדה יכולה להמליץ אבל זה כפוף לסעיפים 

 

 סאאד חלבי: 

 צריך לציין את השמות של הכבישים .

 

 עלמי נאטור:

 כשמדובר בכבישים בתוך הישוב , האזרח לא צריך להשתתף .

 

 מרזוק קדור:

 בהשתתפות.זרח לא צריך להשתתף , אבל אם מדובר בכביש חדש יש צורך אהלעשות בו עבודה חדשה  וציםאם קיים כביש ישן ור

 

 סאאד חלבי:

 .75%מועצה והתושבים  25%ההשתתפות צריכה להיות 

 

 מרזוק קדור :

 הועדה ממליצה , ההמלצות יועברו לראש הרשות ואחר כך יתקבלו אומדנים הנדסיים, וזה בכפוף למקור מימון .

 זה בכפוף לאומדן וסעיף תקציבי.ביתו של פאיד חסון וכל  אלרנדה שלב ב' כביש סקעב, כביש ליד ות בשלב הזה לגביההמלצ

 

 חסיב והבה:

 הנדסת לגבי הביוב בשכונת דליה צעירה.צריך לקבל תשובה של המ

 

 כרמי מקלדה:

 מה לגבי שכונת ח'לת עלי האם הניקוז נגמר.

 

 מרזוק קדור:

 הקבלן צריך לגמור את העבודה שלו .

 הביוב , קיימת בעיה בגלל שלא נמצאים בתאגיד, אבל צריך לפעול במסגרת צו תיקון מעוות. נוצר קשר עם מינהלת

           
 כרמי מקלדה:

 הביאנו שלושה פרויקטים בצו תיקון מעוות, צריך לתחזק מתקן קדם טיפול .

דליה, עוספיא  ומועצה אזורית בעתלית קיימת שותפות בין שלוש רשויות : במט"ש , ₪ של חצי מיליון בשווי הקו של ניר עציון היה מלאי צנרת 

 חוף כרמל.  ישנה בעיה של ריחות.
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 סאאד חלבי:

 ₪. 8,000בעלות הרכישה של הבלוק? כל בלוק עולה  מועצת עוספיא משתתפתבמשאבה קיים בלוק לנטרול ריחות, האם 

 

 עטאללה דקסה:

 מצע הכביש וזה מסוכן.ליד בית דלית אל כרמל קיים בור  בא

 

 סאאד חלבי:

 .התאורה של השוק ,צריך לצבוע אותם יעמוד

 

 מרזוק קדור:

ביראני , נעשתה חפירה ע"י מר מחמד בהאלדין , קיימת סכנה בטיחותית, יש לבדוק עם ביתו של סמיח  הנושא הבא זה שני קירות : קיר ליד

 המהנדסת אם הוכן אומדן הנדסי.

 

 ללה דקסה:עטא

 לעשות קיר באיזור בי"ס חדשני ליד ביתו של רזק נסראלדין , זה קיר מסוכן.צריך 

 

 :עלמי נאטור

 יש להגיש דו"ח ממח' הנדסה ואם הקיר מעל לכביש האזרח צריך לעשות אותו על חשבונו.

 

 מרזוק קדור :

 המועצה ונגרם נזק לשטח שלו.קיר ליד ביתו של יוסף רמאח , יש לו הבטחה מראש המועצה הקודם , נעשתה עבודות ביוב ע"י 

 

 חסיב והבה:

 בשכונת יד לבנים קיים מפגע בטיחותי

 

 סאאד חלבי:

 ליד ביתו של נזיה בסיס , קיים צינור בולט שיש להזיז אותו.

 לשכנים.ליד בית התפילה של משפ' חסון , ישנה דרישה לעשות עבודות אספלט באותה שכונה ישנה , פגיעה  בקו מים ואין אספקת מים סדירה 

 

 כרמי מקלדה:

 ישנה בעיה קשה בקו הניקוז ליד תחנת השאיבה , הבית של מגדי מקלדה מוצף, הסיור יכלול את המקום הזה, יש לתקן בורות.

 

 מרזוק קדור:

 יש לתקן את הבורות , עד ליום לאחר מכן.

 

 עלמי נאטור:

 להכין טבלה של ?? תב"רים ולהכין תוכנית עבודה בהתאם.

 

 

 , להכין דו"ח תב"אים , יש לתאם סיור עם מהנדסת האשות. 17:00שעה  13/11/14שה נוספת ליום נקבעה פגי

 

 

      

 מ"מ מזכיר המועצה -רשם: דאהש חלבי          

 העתק:

 ראש המועצה –מר רפיק חלבי -

 כל הנוכחים -
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